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Budowanie marki osobistej 
w wielokulturowym świecie

W dniu 23. stycznia przy współpracy z Uniwer-

sytetem Ekonomicznym w Katowicach miel-

iśmy przyjemność zorganizować warsztaty 

poświęcone budowaniu marki osobistej, czyli 

swojego wizerunku w wielokulturowym, zglo-

balizowanym świecie. 

Podczas warsztatów nasi słuchacze mogli się 

dowiedzieć czym w ogóle jest marka osobista 

oraz  jak  kreować  swój wizerunek  w mediach  

społecznościowych,  aby  osiągnąć dany cel 

oraz jak wprowadzać w życie dobre nawyki, 

które z pewnością pomogą nam w życiu codzi-

ennym, jak i pracy zawodowej. 





4.

W dniu 27. stycznia w Regionalnym Ośrodku 

Debaty Międzynarodowej w Katowicach po 

raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć 

Ambasadora Karier UE Pana Patryka 

Wrześniowskiego.

Podczas spotkania omówione zostały 

najważniejsze kwestie związane z zasadami 

rekrutacji w instytucjach Unii Europejskiej 

oraz jakie wymogi są stawiane przed ich 

kandydatami. Uczestnicy mieli również 

okazję rozwiązać przykładowe testy i omówić 

odpowiedzi z ekspertem. 

Kariera w Instytucjach Unii 
Europejskiej



5.

30. stycznia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece 

Akademickiej w Katowicach mieliśmy przyjemność orga-

nizować seminarium pt. "Bliski Wschód Daleki od stabili-

zacji - relacje Iran-USA-Irak". Gościem specjalnym semi-

narium była dr Karolina Wojtasik - wykładowca Uniwer-

sytetu Śląskiego w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk 

Społecznych, specjalizująca się w tematyce  wojny jako 

zjawiska cywilizacyjnego i społecznego,stosunków 

międzynarodowych, terroryzmu, Islamu i świata 

arabskiego. 

Seminarium: Bliski Wschód Daleki 
od Stabilizacji
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17. lutego w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty 

Międzynarodowej odbyła się debata Młodych Liderów. 

Udział w wydarzeniu wzięli Jan Głodek, przedstawiciel 

Młodych dla Wolności oraz Krzysztof Malinowski 

przedstawiciel Młodej Prawicy.  Tematem dyskusji była 

Debata: Polityka Historyczna 
Jako Narzędzie Manipulacji

polityka historyczna jako narzędzie manipulacji. Prelegen-

ci przedstawili swój punkt widzenia, czyli jak z perspekty-

wy osób młodych powinna wyglądać polityka historyczna, 

jakich narzędzi używać, aby narracja historyczna była 

efektywna. 
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W dniu 4. marca br. w Centrum Nowocze-

snych Technologii Informatycznych w Kato-

wicach odbyło się niezwykle ciekawe spot-

kanie z dr Alicją Kowalską.

Wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym                          

w Katowicach mieliśmy ogromną przyjem-

ność zorganizować warsztaty dotyczące 

budowy projektów międzynarodowych. Pod-

czas spotkania zostały omówione kwestie 

związane z realizacją poszczególnych faz 

projektu oraz na co zwracać uwagę aplikując 

do międzynarodowych korporacji. 

Budowanie Projektów  
Międzynarodowych



KURSY MATURALNE WOS

Regionalny Ośrodek Debaty Mieędzynaro-

dowej w Katowicach w tym roku ruszył                    

z cyklem spotkań edukacyjnych przeznaczon-

ych dla maturzystów. 

Zainteresowani dotychczas mieli okazję 

wziąć udział w 4 spotkaniach, na których 

poruszyliśmy kwestie związane                                                

z samorządem terytorialnym, władzą wyko-

nawczą i ustawodawczą, społeczeńśtwem 

obywatelskim oraz intergracją europejską. 
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Warsztaty Edukacyjne RODM Katowice



Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach 

ul. Damrota 6 40-022 Katowice 

tel. 579-632-319 

e-mail: rodm@rodm-katowice.pl 

Zadanie dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
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